Fjernvarme i Søndervang området, Ringsted
Informationsbrev nr. 3.

Hvordan er forholdet med Funktionsgaranti på fyr / kedel

10. juni 2016

1. Hvem bibeholder funktionsgarantien
Beboer i området:





Tjørnevej ”Nord” og Tjørnevej ”Syd” (nr. 1 – 23 og nr. 2 – 30)
Bøgevej,
Ligustervænget og
Elmevej,

som har aftale om funktionsgaranti af 3. marts 2016, bibeholder deres aftale,
som allerede er i kraft.
Beboer i samme område, som har aftale om funktionsgaranti af 16. april 2016, deres aftale vil træde i kraft ved godkendt ”Projektforslag i h. t. Lov om varmeforsyning” uden indsigelser med opsættende virkning. Godkendelsen forventes i
oktober – november 2016.

2. Hvem mister funktionsgarantien
Funktionsgaranti af 3. marts 2016
Nogle har fået en funktionsgaranti af 3. marts 2016, som trådte i kraft umiddelbart ved underskrift. Denne aftale kan opsiges af Ringsted Fjernvarme, hvis tilmeldingen ikke når op på minimum 55 % inden 2. maj 2016. Dette er tilfældet
på nedenstående veje.
Ringsted Fjernvarme vil hermed opsige aftalerne af 3. marts 2016 for beboer
på:









Gyvelvej
Acacivej
Hybenvej
Avnbøgvej
Birkevej
Askevej
Granvej
Søndre Parkvej (nr. 181 – 231)

Funktionsgaranti af 16. april 2016
Andre har fået en funktionsgaranti af 16. april 2016, som træder i kraft ved
”godkendt projektforslag”.
Da Ringsted Fjernvarme ikke kan opnå den nødvendig selskabsøkonomi med
den lave tilslutningsprocent på ovenstående vejstrækninger, kan der ikke opnås
projektgodkendelse af ”Projektforslag i h. t. Lov om varmeforsyning” for disse
veje.
Derfor kan aftaleperioden for funktionsgarantien af 16. april 2016 ikke påbegyndes for ovenstående vejstrækninger.
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Hvad nu hvis….
Hvis der inden udgangen af 2017 fremkomme så udbredt ønske om tilslutning til
fjernvarme på nogle af ovenstående vejafsnit, at Ringsted Fjernvarme vurdere
det fornuftigt at udarbejder Projektforslag i h. t. Lov om varmeforsyning for disse
vejafsnit – da udsendes tilbud om fjernvarmeforsyning og funktionsgaranti.
Har du spørgsmål til dette informationsbrev er velkommen til at ringe til Ole B.
Winther, Ringsted Forsyning på tlf. 2547 7416 eller fremsende det til
obw@ringstedforsyning.dk

Med venlig hilsen Ringsted Fjernvarme A/S

